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ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου.   

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας,   

στοχεύοντας στην ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων καθώς επίσης και 

στη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές του σχολείου, ο Σύλλογος 

Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου επιθυμούν να σας γνωστοποιήσουν τους βασικούς κανόνες οι οποίοι 

διέπουν την καθημερινή λειτουργία του, όπως αυτοί απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τις 

παιδαγωγικές αρχές και την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων: 

 

1) Προσέλευση και αποχώρηση 

 

Α) Προσέλευση μαθητών/τριών: 08:00 - 08:15. Στο διάστημα αυτό θα παραμένουν στο χώρο του προαυλίου. Η 

παραμονή τους μέσα  στο κτίριο θα επιτρέπεται μόνο σε άσχημες καιρικές συνθήκες.  

 

Επισήμανση: 1. Τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα 

συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. 

Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχο των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς 

και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.  

 

2. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες 

τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών 

μονάδων. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε όλους 

τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών 

μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη 

σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου.  
 

Β) Αποχώρηση μαθητών/τριών ΟΛΩΝ των τμημάτων: 13:15. 

 

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου μπορεί να γίνει 

στις 15:00 ή στις 16:00, όπως εσείς μας έχετε ήδη δηλώσει και παραμένει η ίδια μέχρι τη λήξη του διδακτικού 

έτους. Η φοίτηση των μαθητών/τριών που εγγράφονται στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική 

(87776/Δ1/30-5-2016, εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και διακόπτεται μετά τη συμπλήρωση 15 συνεχόμενων 

απουσιών οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση (Π.Δ. 79/2017).   
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Γ) Η είσοδος των μαθητών/τριών θα γίνεται από τις εισόδους επί των οδών α) Αγ. Βαρβάρας και β) Αργύρη. 

 

Επισήμανση: Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου (Π.Δ. 79/2017). Όσον αφορά τις σχολικές τσάντες, είναι 

απαραίτητο να ακολουθήσουν οι γονείς τις οδηγίες του σχετικού εντύπου του υπουργείου ώστε να ελαφρύνουν 

οι τσάντες και να μη δημιουργούνται προβλήματα στην υγεία των μαθητών (Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 

Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).    

 

Δ) Σε περίπτωση έκτακτης αποχώρησης μαθητή, μετά από συνεννόηση της διεύθυνσης ή του εκπαιδευτικού 

της τάξης με τους γονείς, ο/η συνοδός θα πρέπει να υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση που βρίσκεται στο 

γραφείο των εκπαιδευτικών. 

 

Επισήμανση: σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με 

λοίμωξη COVID-19, γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων.  
 

Ε) Για το τρέχον σχ. έτος δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των 

σχολικών μονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία 

πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. 
 

Στ) Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να 

αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. 

 

Ζ) Θα πρέπει να γίνεται συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό 

ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός αερισμός των 

αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες. 

 

Η) Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά 

με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες. 

 

Θ) Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΕΟΔΥ, ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας υπεύθυνος για την διαχείριση 

ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Υπεύθυνος για την διαχείριση 

ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19 έχει οριστεί ο δ/ντής του σχολείου, με αναπληρωτή τον 

υποδ/ντή. 

 

ΙΑ) Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και 

του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. 
 

2) Ασφάλεια μαθητών 

 

Α) Για λόγους ασφάλειας των παιδιών σας και εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας οι πόρτες του 

σχολείου θα ανοίγουν μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες προσέλευσης και αποχώρησης. Ειδικότερα για 

τους γονείς που τα παιδιά τους παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, παρακαλούνται να είναι συνεπείς στο 

χρόνο παραλαβής των παιδιών τους.   

 

Β) Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να βγαίνουν έξω από το χώρο του σχολείου κατά τη 

διάρκεια του σχολικού ωραρίου.  

 

Γ) Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή 

τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των παιδαγωγικών επισκέψεων (103373/Δ1/22-6-2018 

έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).  

 

3) Ρύθμιση θεμάτων υγείας  

 



Α) Όταν ένας μαθητής/τρια απουσιάζει τρεις ή περισσότερες ημέρες, συνιστάται η προσκόμιση από τους γονείς 

ιατρικής βεβαίωσης, έτσι ώστε να προστατεύεται η υγεία των άλλων μαθητών/τριών. Εάν απουσιάζει για 

άλλους λόγους, οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο.  

     

Β) Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα 

στα παιδιά σας (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να 

ενημερώνεται για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή 

στην οποία υποβάλλονται ή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την 

ψυχοπνευματική εξέλιξή τους. 

 

4) Άλλα θέματα 

 

Α) Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή μαθησιακό θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στον/ην εκπαιδευτικό της τάξης 

ή της ειδικότητας (τηλ. γραφείου διδασκόντων 210 2836352). 

 

Β) Για τους μαθητές/τριες των τάξεων Α΄, και Δ΄ απαιτείται η προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας 

Μαθητή (Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, ΦΕΚ 1296 τ. Β ́/2014 ΚΥΑ). Η παράληψη κατάθεσης του Ατομικού 

Δελτίου Υγείας μετά τον Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του 

μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Φ.6/311/ 79278/Γ1,  21-5-2014, εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ). 

 

Γ) Μέσω του ιστολόγιου του σχολείου (https://blogs.sch.gr/1dimlyk/) και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για 

όσους γονείς έχουν ενημερώσει για την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, υπάρχει συχνή ενημέρωση για θέματα 

λειτουργίας του σχολείου.  Επίσης γραπτή ενημέρωση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου επί 

της οδού Αγ. Βαρβάρας.  

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σας για την επίλυση 

οποιουδήποτε προβλήματος, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Ευχόμαστε ολόθερμα υγεία σε εσάς και στα 

παιδιά σας. 

 

 Με εκτίμηση 

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

 

 

https://blogs.sch.gr/1dimlyk/

